Protocol voor het gebruik van de rouwkamer in ‘t Mozaïek


Als men de rouwkamer wenst te gebruiken , wordt men geacht telefonisch contact op te
nemen met de contactpersoon voor gebruik aula en uitvaart:
Marry Blok (tel 0527-271448) of Marry de Graaf (tel 0527-271640).



Er worden twee sleutels beschikbaar gesteld te weten : 1 voor de uitvaartverzorger en 1 te
gebruiken door de familie. De familie draagt er zorg voor dat – na de uitvaart – de sleutel
wordt teruggebracht bij Tjitske Straatsma, Marry Blok of Marry de Graaf.



Bij gebruik van de rouwkamer moet het buitenlicht boven de deur branden.



In de rouwkamer mogen alleen kaarsen branden als er familieleden aanwezig zijn i.v.m.
brandgevaar.



Het gebruik van de rouwkamer en de nevenruimtes is zonder kosten voor de leden van MFC
’t Mozaïek.



Niet leden van MFC ’t Mozaïek betalen € 225 , -- per opbaring in de rouwkamer. Voor
gebruik van de overige ruimtes wordt het huurbedrag per dagdeel per ruimte berekend.



Indien niet – leden gebruik maken van de r ouwkamer en / of de nevenruimtes worden de
nota’s z.s.m. rechtstreeks verzonden naar de betreffende uitvaartondernemer. Dit wordt
verzorgd door het stichtingsbestuur van MFC ’t Mozaïek , Espel.



Eventuele op- of aanmerkingen kan men schr iftelijk indienen bij het stichtingbestuur van ’t
Mozaïek . Voorzitter Albert Dirkse Het Laantje 8 8311 AZ Espel.

Dit protocol is verzonden naar de volgende uitvaartondernemers :
•
•
•
•
•
•
•

Yarden, t.a.v. D. Kamphuis, Oostranddreef 1 8212 AZ Lelystad.
J. Holtland, Tuinrand 1 , 8307 BV Ens tel 0527 – 624164.
Debby v,d, Weegh, de Singel 3 8307 BR Ens tel. 0527 – 251070.
Monuta Uitvaartzorg. Potgieterssingel 7 , 8011 NA Zwolle tel. 038 – 4211933.
Marina Jager . Lunaweg 12 8251 AE Dronten tel. 0321 – 316174.
De Laatste Eer , Kornputsingel 40 8331 JV Steenwijk tel, 0521 – 513660.
Brenda Siebrand , Bovensingel 5 8266 BS Kampen tel. 038 – 3332280.

